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23. ARGANG

Hjerteligt gensyn mellem præsidenten
og hans
gamle telekommunikations-kollega,
Max Hansen.
Fra venstre ses iøvrigt S. Janlev, C. Hermann, P.
Waltenburg og A. Echart.

Ved fru Karen Larsens jacobsstige
i kanalvælgerproduktionen
forklarer S. Janlev en detalje for
(fra venstre) fru Hanne Meldal, fru Anna-Greta Egnell og fru Ans Rodenburg.

Velkommen til Prags Boulevard! Fra venstre fru Hanne Meldal, fru Anna-Greta EgneII, direktør G. Henric
EgneII, fru Ans Rodenburg, regional manager F. van Rongen og Philips-koncernens
præsident, dr. N.
Rodenburg.

PHILIPS-PRÆSIDENTEN
pA BESØG I KØBENHAVN
For 14 dage siden kunne Philips-koncernens
præsident, dr. N. Rodenburg fejre et lille jubilæum. Det var 30 år siden, han tog på sin
første udlandsrejse. Den gik til Danmark, som
iøvrigt også er det Iand, han siden oftest har
besøgt.
»Jubilæet« fejrede dr. Rodenburg med et nyt
besøg i Danmark, denne gang som koncernens præsident, og i den egenskab har han
ikke tidligere været her.

forretningsmæssige
samtaler med direktørerne G. Henric EgneII, H. Bertelsen og T.
Meldal samt nogle af deres nærmeste med(fortsættes på bagsiden)

Overværkfører Bent Greibe får en lille snak med
fru Ans Rodenburg, mens tillidsmand Gerda Frederiksen taler med fru Anna-Greta EgnelI og S.
Janlev under besøget'i MK I.

ALT UNDER EN HAT

Ledsaget af sin frue og regional manager F.
van Rongen afsluttede han i København en
uges officiel rundrejse i de skandinaviske
lande. Danmark var sidste etape på vejen, og
med både glæde og vemod mindedes dr. Rodenburg sine første besøg her i landet hos sin
gode ven og daværende telekommunikations-kollega, underdirektør Max Hansen.

På besøg hos Philips Centrallager, hvor afstandene er så
store, at man må have cykler til hjælp for at komme rundt - og
hvor personalet dyrker kartofler og blomster i frokostpausen

Mens præsidenten anvendte det meste af tiden torsdag og fredag den 3. og 4. august til

Varetransporten
fordoblet
Lagrenes tidligere spredte beliggenhed bevi rkede, at varetransporten
ikke altid foregik
på den mest rationelle måde. Det gør den i
dag, hvor de 14 biler, som PCL råder over,
kører med alle produkter. Tidligere kunne
man se to Philips-biler ankomme med 10 minutters mellemrum til samme forretning for
at aflevere varer fra hver sit bifirma. Alt er nu
rationaliseret, og rationaliseringen
har været
så effektiv, at der i dag transporteres dobbelt
(fortsættes side 2)

HD-HAT-TRICK
- og andre eksaminer
Se side 3

Indtil 1972 var Philips' varelagre spredt for
alle vi nde. Nogle lå i Jenagade og på Industrigården, andre ude i byen. Men for seks år
siden, da det nye Centrallager i Glostrup stod
færdigt, blev alt samlet under en hat.
Der er 140 ansatte på PCL. De 20 arbejder i
forsalgsafprøvningen,
resten i administrationen eller i direkte tilknytning til lageret og
varemodtagelsen.
Centrallageret
råder over et areal på ialt
100.000 m2, hvoraf der indtil nu er bygget på
de 23.000. De store haller, hvor otte meter
høje reoler skyder op, rummer 45.000 forskellige varenumre fra alle produktgrupper
lige
fra farve-TV til medico-produkter.
Der ek-

spederes 300.000 ordrer om året med tilsammen 750.000 varelinjer.

Dengang der
var lager
i .Krystalgade

Afstandene er store på PCL, så store, at man også må ha' cykler til hjælp for at komme rundt. Her mødes
(til venstre) G. Dyrstad, daglig leder af PCL, med Fritjof Olsen i en af de store haller. Overalt på PCL er der
skinner i gulvet til trucks, så transporten kan foregå hurtigt og let.

ALT UNDER EN HAT ...
(fortsat fra forsiden)
så mange varer som før 1972 - med mindre
kørsel målt i km.
1.200 jernbanevogne
om året
Varerne, som leveres til lageret- i alt 13 millioner kg årligt - kommer hovedsageligt med
jernbanevogne
fra godsbanegården,
1.200
om året. Og herfra går også varer den modsatte vej, idet der eksporteres 2,5 millioner
kg.
Der er lagt skinner helt ind i varemodtagelsen, så aflæsningen kan foregå så let som
muligt. Her registreres og mærkes varerne,
før de køres videre til lagerhallerne, hvor der
hersker orden overalt. Varerne står eller ligger i snorlige rækker på hylderne i de kæmpestore haller, og det ser imponerende ud,
når en truckfører manøvrerer varer ned fra
hylderne i otte meters højde. Man venter
hvert øjebl ik, at der skal ske noget i retni ng af
et lavi neskred, men det gør der ikke - heldigvis. Der er aldrig, så længe PCL har eksisteret, sket betydelig skade hverken på mennesker eller gods.
Ordrerne indløber på EDB
Der arbejdes hele tiden på at gøre ord rebehandlingen nemmere og hurtigere - det gi'r
bedre kundebetjening.
Som et led i disse bestræbelser blev der den 1. juli i år taget et nyt
system, RETOPS, i brug.
RETOPS står for real time order-processing
eller ordrebearbejdelse
her og nu. Med det
nye system bliver ordrerne fra salgskontorerne indkodet på magnet tape eller bånd i
Industrigårdens EDB-afdeling, som via et anlæg sender ordrerne videre til PCL. Her skrives de automatisk ud på en maski ne, og det
samme gælder fragtbrevene. Det sparer en
masse tid, og systemet har ligeledes den fordel at varebeholdningerne
føres a'jour med
det samme, så en vare ikke bliver solgt to
gange.
Indtil nu er det kun Philips Lampe, der er
tilsluttet systemet, men de øvrige selskaber
følger efter, og i 1980-1981 vil al ordrebehandling foregå via RETOPS-systemet.

De små havebrug passes og plejes efter alle kunstens regler, og der dyrkes kartofler og blomster i
frokostpausen.

Havebrug på arbejdspladsen
Man arbejder godt sammen ude i Glostrup,
både i arbejdstiden og udenfor. I 1975 dannede medarbejderne deres egen personaleforening, som i dag har mange aktiviteter.
Der spilles fodbold på naboens grund, og
bordtennis i kælderen. Og som noget helt
specielt for en arbejdsplads har personalet
deres eget havebrug: Der dyrkes blomster og
kartofler i frokostpausen!
Det startede for godt et år siden, da de ansatte forhørte sig om muligheden for at dyrke
noget af den jord, der endnu ikke var bebyg(fortsættes side 3)

Da Philips startede i Danmark, lå lageret i
Krystalgade,
hvor også administrationen
havde til huse. Det er længe siden, men på
PCL traf »Philiskopet« en medarbejder, som
var med næsten lige fra starten. Fritjof Olsen,
som nu er souschef på Centrpllageret,
har
sammenlagt arbejdet 43 år hos Philips på
skiftende lagre. Men han begyndte si n karriere i Latinerkvarteret,
og om den periode
siger han:
- Der er både fordele og ulemper ved den
måde arbejdet gøres på i dag. Hyggen er ikke
den samme som dengang, men der er ti I gengæld hjælpemidler til næsten alt. Tidligere
måtte arbejdet gøres manuelt, og det var
hårdt.
Vi havde f.eks. en arbejdsdag fra otte morgen
til halv seks aften- hvis vi altså var.færdige til
den tid. Lørdag var arbejdsdag til kl. 2. Ordrerne blev udskrevet i hånden, og varerne
bragt ud på budcykler. Hver dag skulle der
sendes postpakker. Dem tog vi med på vore
cykler om aftenen til Nørrevold Postkontor.
Vi havde dog ikke nogen kørselsordning ...
En af vore mindre, men ikke uvæsentlige opgaver på lageret var for resten at opbevare
direktionens
transportmidler.
Hver morgen
blev deres cykler staldet på lageret, hvor de
så blev afhentet ved lukketid.
Der var ikke noget der hed overarbejdsbetaling dengang. Vi fik i stedet spisebilletter til
Kultorvets Mælkeri. Her fik vi en god suppe.
Men på et tidspunkt blev ordningen ændret,
så vi i stedet skulle spise i Grundtvigs Hus.
Direktionen fandt at maden var mere solid og
nærende der.
Under krigen havde vi en meget stille periode. Vi havde jo ingen varer at sælge, og de få
radiorør, som var på lageret, blev der passet
godt på. De var indhegnede med elektrisk
hegn, og derskulleto
nøgler til atåbne ind til
herlighederne. Det gjaldt om at kende koden,
ellers vankede der stød.
Der kunne fortælles mange historier fra den
periode, og det var med vemod, vi forlod Latinerkvarteret for at flytte til Amager. Forandringer, selv til det bedre, skal man jo først
vænne sig til. Og det tager nu engang si n tid.

Et stemningsbillede
fra dengang lager og administration
lå i Latinerkvarteret.
medarbejderne, fra venstre frk. K. Nørlev Nielsen og fru Lyssau.

Vi har genkendt

to af

TOLV TOG EKSAMEN
~.l'i~(;
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Og en af dem blev HD'er for tredie
gang!

v. Henrik Nørregård,

lokal 2372

• Philips Radio har afsluttet »århundredets
bilradio-handel«.
I skarp konkurrence med
andre firmaer har man fået ordre på montering af radio i samtlige biler, som importeres
af DOMI. Det drejer sig om bilmærkerne Morris, Austin, Rover, Triumph, Jaguar, MG og
Daimler. En stærk medvirkende årsag til, at
Philips fik leverancen var, at vi med meget
kort varsel kunne påtage os monteringen af
radioer i biler, som stod på lager rundt om i
landet. Det kan vi bl.a. takke vore Service-centre for, der løste opgaven i samarbejde
med en række forhandlere. Ordren løber i
1978 op i et tocifret millionbeløb.
• B&O i Struer har fået Philips-lyd i sin nye
fabriksbygning.
Grundstammen i fabrikkens
højttaleranlæg bliver leveret af vor Afdeling
for Audio-Visuelle
Systemer. Og hvis man
spørger, hvorfor B&O bruger Philips-produkter, får man med et drilagtigt smil at vide, at
firmaet ikke har råd til at bruge sine egne
produkter. Sagt på en anden måde: B&O
fremstiller slet ikke højttalere af denne art,
men det gør vi. Og de er altså efter B&O's
mening de bedste på markedet. Vore kolleger
i Struer er jo kvalitetsbevidste.
• Afdelingen for Industri og Forskning er
blevet Danmarks mest betydende leverandør
af luftforurenings-måleudstyr.
Når et kraftværk skal opføres eller ombygges, kræver
miljøloven, at der etableres målestationer. I
forbindelse med udvidelsen af Enstedværket
ved Åbenrå
skal Afdeling for Industri og
Forskning gennem Dansk Kedel Forening
opstille to svovldioxidmålere,
to støvmålere
og en kvælstof/iltmåler.
Ligeledes skal afdelingen levere måleudstyr til Herning Kommune, der vil vide mere om luftforureningen
i
området. Det sker med henblik på senere
etablering af et kraftværk.

25 ÅRS JUBILÆUM

John Kreutzfeldt

I

Jørgen Schmidt

Torsdag den 24. august: Assistent John
Kreutzfeldt, Miniwatt A/S. Reception på Emdrupvej 115 kl. 10.30.
Fredag den 1. september:
Repræsentant
Jørgen Schmidt, Philips Elapparat A/S. Reception kl. 10 i repræsentationslokalet
på
Prags Boulevard 80.

Mange Philips-medarbejdere
benytter de
lange vinteraftener til at videreuddanne sig i.
Nu foreligger resultaterne af sliddet:
Chr. Frederiksen, Data-Systemer, er blevet
HD'er i regnskabsvæsen,
og Per Henning
Jensen, ligeledes Data-Systemer, blev HD'er
for tredie gang, denne gang i markedsføring.
Vi siger tillykke - også til de ti merkonomer,
heraf to med overbygning:
Preben Hjorth, Philips Radio, merkonom
med overbygning (metodefag), Hanne Larsen, Personaleadministrationen,
merkonom
med overbygning
(databehandling),
Finn
Pauli Andersen, Org. og EDB, merkonom i
organisation,
Gurli Monna Lindgren Poulsen, Philips Elektronik Industri, merkonom i
databehandling, R. Høgsted, Philips Service,
merkonom i markedsføring, Michael Lerche,
Data Systemer, merkonom i databehandling,
Rolf Carlsson, Miniwatt, merkonom i markedsføring, Flemming Christensen, Elapparat, merkonom i databehandling,
Ulla Marsbøll, AVS, merkonom i organisation og Nina
Kielland
Jensen, Miniwatt,
merkonom
i
regnskabsvæsen.

Umiddelbart ser det svært ud,.men for Kim Boch
går det som en leg, når han skal hente varer ned
fra olle meters højde.

ALT UNDER EN HAT.
(fortsat fra side 2)

HD-HAT-TRICK
Hvad får en til at
score
et
HD-hattrick? Vi har spurgt
salgschef
fra Data
Systemer, Per Henning Jensen, som allerede var HD-er i
udenrigshandel
og
regnskabsvæsen, da
han for nylig også
blev HD-er i markedsfø ring.

get. De fik OK på projektet, og i dag ser man
bag bygningerne en masse små lodder, hver
på 56 m2, som passes og plejes efter alle
kunstens regler. Ejendomsadministrationen
har også sin egen lille have. I den dyrkes der
udelukkende blomster, som bliver brugt til at
pynte op med i kantinen og receptionen.
PCL's adresse er Kornmarksvej,
og på en
måde føles det også, som om bygni ngerne
ligger ude på landet. De små haver og en
gemytlig
stemning
forstærker
indtrykket.
Men det er samtidig et sted, hvor det hele
kører på skinner.
Layla.

Per Henning Jensen.

- Jeg valgte at læse HD i udenrigshandel,
fordi det var det bredeste af HD-studierne,
svarer Per Henning Jensen. - Gymnastik var
omtrent det eneste fag, vi ikke havde på skemaet. Men efter en pause på et par år fik jeg
så lyst til også at tage HD i regnskabsvæsen.
Og da det marked, vi arbejder i inden for
EDB-branchen,
er så konkurrencepræget,
besluttede jeg mig til yderligere at supplere
min uddannelse med en HD i markedsføring.
Det har jeg bestemt heller ikke fortrudt. Det er
rart at have teorien i orden.
- Har det ikke været en belastning for din
familie, at du har læst i sammenlagt ni år?
- Egentlig ikke. Jeg har et meget afslappet
forhold til eksaminer. Min verden ville ikke
falde sammen, hvis jeg dumpede. Selvom jeg
har tre børn, har det aldrig været et problem
at få fred til at læse. Jeg har taget natten til
hjælp, og desuden er det jo ikke så svært at
koncentrere sig, når stoffet interesserer en.
Engang sprang en kaffekolbe ved siden af
mig, mens jeg læste, men jeg hørte det ikke.
Det var min kone naturligvis lidt ked af. Men
h un tog det nu pænt. Ikke bare det med kaffekoiben, men også de begrænsninger
i fritiden, som fulgte med den megen læsning.
- Fortsætter du nu på et fjerde studium?
- Ikke lige nu. Men man ved jo aldrig ... '

CHEFSKIRE I PHIUPS
TELEKOMMUNIKATION AIS

Niels Øberg

Max Hansen

Afdelingschef,
ingeniør M.a.l., Niels Øberg
overtager den 1. oktober ledelsen af Philips
Telekommunikation
A/S og udnævnes samtidig til overingeniør.
Underdirektør, civilingeniør Max Hansen, der
siden 1960 har været chef for Philips Telekommunikation
A/S, går med udgangen af
september på pension efter 27 års virke i den
danske Philips-koncern.

SPORTEN
vI LAYLA, lok~12369

ORIENTERI NG

Nu skal veteranerne
også til at benytte motion scentret. Fra 1. oktober går det løs i lokalerne på
Prags Boulevard.
Her tager bestyrelsesmedlem
Svend Nielsen forskud på træningen.

AKTIVE

VETERANER

Nu starter efterårssæsonen, og det er på høje
tid at begynde træningen til "Nordisk Sportsstævne- 1979. Tirsdag den 22. august kl.
16.15 vil vi i foredragssalen på Industri gården
fortælle lidt om, hvordan man dyrker orientering. Søndag den 27. august bliver der mulighed for at komme ud i skoven og prøve orientering i praksis. Nærmere meddelelse udsendes til alle.
Kjeld Moselund.

UDNÆVNELSER

Torsdag den 13. april var 60 veteraner mødt
op i repræsentationslokalerne
for at høre om
de kommende arrangementer.
Veteranerne
benyttede lejligheden til at sige tak til den
afgåede formand, Verner Mørch, for syv års
godt og fornøjeligt formandskab - ved at udnævne ham til æresmedlem.
Efter kaffebordet var der underholdning
i foredragssalen med film og musik samt rundgang i motionscentret,
hvor de forskellige
redskaber blev fl ittigt afprøvet. Der var blandt
veteranerne stor interesse for Idrætsforeningens tilbud om, at de kan motionere i centret
fra 1. oktober.
Motionen tog man sådan set allerede fat på
den 10. maj, da 55 veteraner invaderede Dyrehaven. Efter en skøn tur i den netop udsprungne skov blev der spist frokost i restau rant -Kildeøen«. Konditionen viste sig at
være helt i top både på spadsereturen og ved
frokostbordet. Alle var enige om, at det var en
dejlig måde at være sammen på, og at den
linje burde fortsættes.
Sommerfesten, som er årets største arrangement, var i år henlagt til »Josty«. 100 veteraner fra hele landet hyggede sig med deres
ledsagere, og stemningen steg da også snart
til det punkt, hvor der blev sunget sange om
det dejlige Frederiksberg. Dagen sluttede på
keglebanerne.
Deter nemt for en bestyrelse at arrangere fest
for Philips veteraner. De er aktive, kommer
med et dejligt humør, og man føler de kan li'
at være sammen.
Bernhard Henriksen.

Bogholder
H. P. Nielsen, Nordisk Glødelampe Industri AIS, er udnævnt til afdelingschef pr. 1. august.
Ingeniør Werner Pedersen, Philips Lampe
AIS, er udnævnt til afdelingschef
pr. 1.
august.

pA PENSION

Hos den canadiske Philips-organisation
har
Canadas Trafik-ministerium
bestilt 15 Philips
Instrument
Landing Systems. Anlæggene
skal installeres i lufthavne rundt om i landet.

Assistent Bent Kofoed, Philips Lampe AIS,
gik på pension med udgangen af juni måned
efter næsten 25 års ansættelse hos Philips.

TAK
Tak til alle, der deltog i receptionen på min
sidste arbejdsdag for at sige farvel - selvom
jeg havde søgt at hemmeligholde
det. Også
tak for 41 års godt kollegialt samarbejde,
navnlig til de mange, med hvem det også blev
kammeratskab. det vil jeg komme til at savne.
C. Kromann.
Min hjerteligste tak til alle, som tænkte på
mig med gaver og hilsner på min sidste dag
hos Philips.
Marie Larsen.

PHILIPS-PRÆSIDENTEN
(fortsat fra forsiden)
arbejdere, beså fru Rodenburg sammen med
fru Egneli og fru Meldal fabrikken i Jenagade.
Rundgangen her - hovedsagelig i PIT-montagen og kanalvælgerproduktionen,
men
med afstikkere til børnehave 'og sundhedscenter - skulle efter programmet have varet
een time. Men der gik næsten to timer, før
den var forbi. Så interesser-et var fru Rodenburg, og så forbløffende meget vidste hun i
forvejen om produktionsproblemer.
For underdirektørerne
S. Janlev og Hans H.
Olsen, der viste rundt og besvarede spørgsmål, var det ikke nogen walk-over, men til
gengæld en både imponerende og charmerende oplevelse. De synes jo ellers nok, at de
ved, hvad der er værd at vide om produktionen i Jenagade. Men mens de bagefter tørrede sveden af panden, erkendte de villigt, at
"den præsidentfrue
har rede på, hvad der
foregårienfabrik«.
Da dr. Rodenburg og frue sent fredag eftermiddag atter satte kursen hjemefter mod
Eindhoven, havde de endnu et vellykket Københavns-besøg bag sig.

NYUDLÆRTE
LÆRLINGE
Den 31. juli havde fire kontorlærlinge
udstået
deres læretid hos Philips. De har nu papir på,
at de har prøvet mange forskellige funktioner
i et stort firma og er rustede til at gå videre. Vi
siger tillykke til: May Britt Christensen, June
Meyer-Karlsen,
Hanne Mortensen
og Bo
Steen Larsen.

vi Henrik Nørregaard,

lokal 2372

Et svensk konsortium, bestående af de fleste
svenske banker, har hos svensk Philips bestilt ca. 400 kasse-terminaler
til en samlet
værdi af 55 millioner svenske kroner.

Philips i Holland skal levere TV-overvågning
og højttaleranlæg til seks naturgas-produktionsplatforme
i den hollandske del af Nordsøen.
Philips iIndien har fået sin hidtil største ordre
på vejbelysning.
Selskabet skal forsyne 84
kilometer vej mellem byerne Hyderabad og
Secunderabad med vej belysning.
Philips i Finland har vundet en international
Philips konkurrence vedr. højttaleranlæg og
lukkede TV-systemer. Projektet, der fik førstepris, var et komplet TV- og lyd an læg til
verdens største bilfærge »Finnjet«.

I børnehaven
viser de små beboere ivrigt deres
legetøj frem for gæsterne. Til gengæld demonstrerer fru Hanne Meldal en Mester Jakel Clukke for
Maj Britt, mens fru Ans Rodenburg smilende ser
til.
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